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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Ω.Σ. 
  

ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 
 

1. Χαρακτηριστικά και σεισµική συµπεριφορά  
 

1.1. Χαρακτηριστικά των τοιχωµάτων  

                            

 Τα τοιχώµατα από ωπλισµένο σκυρόδεµα αποτελούν τα κύρια δοµικά 

στοιχεία για την αντιµετώπιση των οριζοντίων δυνάµεων που αναπτύσσονται 

κατά τη σεισµική διέγερση των συνήθων οικοδοµικών έργων. Χρησιµοποιούνται 

είτε σε συνδυασµό µε πλαίσια είτε και µόνα τους για την παραλαβή των οριζον-

τίων σεισµικών δράσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τα στοιχεία 

αυτά σχεδόν απαραίτητα για την αντιµετώπιση των σεισµικών δράσεων, είναι η 

πολύ µεγάλη δυσκαµψία και αντοχή που παρουσιάζουν έναντι οριζοντίων κατα-

πονήσεων. 

 

 Βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς των στοιχείων αυτών στις πο-

λυώροφες κατασκευές κατά µια σεισµική διέγερση, είναι ότι δρούν ως καµπτικοί 

πρόβολοι µε πλήρη ή µερική πάκτωση στη βάση όπου και συγκεντρώνεται η 

κύρια καµπτική καταπόνηση. Βασική επιδίωξη του σχεδιασµού τους είναι σε 

περίπτωση µετελαστικής απόκρισης υπό σεισµική φόρτιση να αναπτύσσουν µια 

πλαστική άρθρωση στη βάση ενώ το υπόλοιπο µέρος να παραµένει στην ελα-

στική περιοχή.  

 

 Παρά τη µεγάλη σηµασία που έχουν τα τοιχώµατα στο σχεδιασµό των 

οικοδοµικών έργων από σκυρόδεµα, η µηχανική τους συµπεριφορά καθώς και η 

συνεργασία τους µε πολυώροφα πλαίσια, δεν έχει διερευνηθεί πλήρως και απο-

τελεί διεθνώς αντικείµενο έρευνας. 

                      

 Με τον όρο τοίχωµα είναι δυνατόν στη βιβλιογραφία να αναφέρεται: 

α. Τοίχωµα από ωπλισµένο σκυρόδεµα 
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β. Τοιχοποιία από λιθοδοµή, οπτοπλινθοδοµή, τσιµεντοπλινθοδοµή ή και από

 ωπλισµένη οπτοπλινθοδοµή. 

γ. Πλαίσιο ωπλισµένου σκυροδέµατος πληρωµένο µε άοπλη οπτοπλινθοδοµή. 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο µε τον όρο τοιχώµατα θα εννοούνται τα τοιχώµατα 

από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Τα τοιχώµατα από ωπλισµένο σκυρόδεµα αναφέρον-

ται πολύ συχνά και ως τοιχεία. 

  

1.2. Σεισµική συµπεριφορά των τοιχωµάτων  

                            

Τα τοιχώµατα ανάλογα µε το λόγο του ύψους προς το µήκος τους h/ℓ, 

διακρίνονται σε τοιχώµατα (σχ. 1) : 

•  Πολύ µικρού ύψους (καθαρώς διατµητικά)   µε h/ℓ < 1.0  

•  Μικρού γενικά ύψους (καµπτο-διατµητικά)  µε h/ℓ = 1.0 ÷ 2.0 

•  Μεσαίου και µεγάλου ύψους (καµπτικά)  µε h/ℓ = 2.0 ÷ 5.0 και h/ℓ > 5.0, 

 αντίστοιχα. 

 

Σχ. 1 ∆ιάκριση τοιχωµάτων ανάλογα µε το λόγο ύψους προς µήκος 

 

 Στο σχ. 2 φαίνεται η σεισµική συµπεριφορά δύο τοιχωµάτων µε µικρό 

συνολικό ύψος (ανήκουν σε µονώροφο κτίριο) και h/ℓ = 1.0 ÷ 2.0. Το τοίχωµα 

στο σχ. 2α παρουσιάζει καθαρή διατµητική αστοχία όπως φαίνεται από την έν-

τονη διαγώνια ρωγµή. Η όπλιση του χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής για τη σει-

σµική διέγερση που υπέστη. Η θέση του στη κατασκευή (ακραίο στοιχείο) σε 

h 

ℓ 

       διατμητικό                       καμπτο-διατμητικό                μεσαίου ύψους                     μεγάλου ύψους 

                                                                                                         καμπτικό                                  καμπτικό 
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συνδυασµό µε τις συνθήκες

λου) είχε ως αποτέλεσµα

διεύθυνση ενώ δεν υπήρχε

κραίο στοιχείο µε όχι ισχυρή

Χ-στί διατµητική ρηγµάτωση

 

Το τοίχωµα στο σχ. 2β παρουσίασε

αστοχία. Στη φωτογραφία

ειδικότερα η έντονη εφελκυστική
 
 

 

 

(α) Τοίχωµα µε διατµητική (V) συµπεριφορά
 

     ∆ιακρίνεται η χαρακτηριστική και
     διαγώνια διατµητική ρηγµάτωση
     Ακραίο τοίχωµα που υπέστη καταπόνηση
     κατά την µία µόνο φορά λόγω
     του και της χαλαρής άνω σύνδεσής
 

 

 

Σχ. 2 Σεισµική συµπεριφορά

Από µονώροφο κτίριο
και 15ης Σεπ. 1986.
πάκτωσης των τοιχω
τους. 

 

Διατμητική 

ρωγμή  

 ΩΣ για Σεισµικές δράσεις 

συνθήκες στήριξης του στοιχείου (σχεδόν λειτουργία

αποτέλεσµα την ευρεία ρηγµάτωση και ταχεία αστοχία

υπήρχε η δυνατότητα για ισχυρή αντίθετη καταπόνηση

όχι ισχυρή άνω σύνδεση). Έτσι δεν σχηµατίσθηκε

ρηγµάτωση. 

β παρουσίασε καµπτο-διατµητική (Μ+V) συµπεριφορά

φωτογραφία διακρίνεται η σαφής καµπτική (Μ) καταπόνηση

εφελκυστική ρωγµή αριστερά κάτω και η συντριβή

 
συµπεριφορά.  

χαρακτηριστική και έντονη  
ρηγµάτωση.    
υπέστη καταπόνηση 

λόγω της θέσης  
σύνδεσής του. 

 

(β) Τοίχωµα µε καµπτο-διατµητική
συµπεριφορά. ∆ιακρίνονται

 

- Λόγω καµπτικής καταπόνησης
σύνθλιψη της θλιβόµενης ζώνης
έντονη εφελκυστική ρωγµή

 

- Λόγω διάτµησης (V) έντονες

συµπεριφορά δύο τοιχωµάτων µε µικρό ύψος και (h/ℓ

κτίριο στη περιοχή της Καλαµάτας κατά τους σεισµο
1986. Η θέση στο δοµικό σύστηµα και οι διαφορετικές
τοιχωµάτων είχε ως αποτέλεσµα  τη διαφορετική

Εφελκυστική ρωγμή 

λόγω ροπής  

Διατμητικές 

ρωγμές  

Διατμητική 
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λειτουργία προβό-

αστοχία κατά τη µία 

αντίθετη καταπόνηση (α-

σχηµατίσθηκε η συνήθης 

) συµπεριφορά και 

) καταπόνηση και 

η συντριβή από 

 
διατµητική (M+V)    
ονται:  

όνησης (ροπή M) 
θλιβόµενης ζώνης άνω δεξιά και 

ρωγµή κάτω αριστερά. 

ντονες Χ-στί ρωγµές. 

ℓ = 1.0 έως 2.0). 

τους σεισµούς της 13ης 
διαφορετικές συνθήκες 

διαφορετική συµπεριφορά 

Σύνθλιψη  

λόγω  

ροπής  

Σύνθλιψη  

λόγω  

ροπής  
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σύνθλιψη της θλιβόµενης

(άνω δεξιά) όσο και στη κατώτερη

στη µέση περίπου του κτιρίου

τέµνουσας είχε ως αποτέλεσµα

µορφή Χ είναι η χαρακτηριστική

σχ. 3 φαίνεται η αστοχία

χώµατος στο ισόγειο πο

ώροφης οικοδοµής τύπου

λωτής. Πρόκειται για χα

κτηριστική ψαθυρή δια

τική αστοχία µε Χ-στί 

µατα. Είναι προφανής η

λειψη επαρκούς οπλισµού

τόσο κατά την οριζόντια όσο

και κατά την κατακόρυφο

εύθυνση, ενώ ο έντονος

τρόπος της θραύσης συ

γορεί στο συµπέρασµα 

χαµηλής αντοχής του σκυ

ροδέµατος. Τονίζεται και

επιβλαβής επιρροή της ενσω

µατωµένης υδρορροής 

δεξιό τµήµα της διατοµής

του τοιχώµατος. 

 

 Στο σχ. 4 παρουσιάζεται

Το τοίχωµα εδράζεται στο

διάτµηση µορφής Χ λόγω

 

 Στο σχ. 5 φαίνεται

ατµητικής ρηγµάτωσης τοιχωµάτων

µνουσας. Πρόκειται για το

µε πυλωτή. Τη ρηγµάτω

είχε κτισθεί δίπλα στο τοίχωµα

σκυρόδεµα. 

˝Σχεδιασµός Κατασκευών από ΩΣ και Σεισµικές ∆ράσεις

θλιβόµενης ζώνης τόσο στην ανώτερη διατοµή του

και στη κατώτερη διατοµή (κάτω δεξιά). Το τοίχωµα

του κτιρίου και η δράση της σεισµικής, εναλλασσόµενης

αποτέλεσµα την δηµιουργία της ρηγµάτωσης

χαρακτηριστική ρηγµάτωση των τοιχωµάτων από

χία τοι-

γειο πολυ-

που πυ-

για χαρα-

ατµη-

 ρήγ-

προφανής η έλ-

οπλισµού 

οριζόντια όσο 

ρυφο δι-

τονος 

θραύσης συνη-

συµπέρασµα της 

του σκυ-

και η 

της ενσω-

υδρορροής στο 

διατοµής 

παρουσιάζεται η βάση τοιχώµατος πολυώροφης

εδράζεται στο περιµετρικό τοίχωµα του υπογείου και υπέστη

λόγω του µικρού διατµητικού µήκους (κοντό τοίχωµα

φαίνεται επίσης η συνήθης και χαρακτηριστική µορφή

τωσης τοιχωµάτων λόγω της εναλλασσόµενης

ται για το τοίχωµα του κλιµακοστασίου 4-ώροφης

τωση µορφής Χ ακολούθησε και η οπτοπλιν

στο τοίχωµα, χωρίς να υπάρχει πλαίσιο από

 

 
 
 

(α) Χαρακτηριστική διατµητική 
     αστοχία µε Χ ρήγµατα 

 

 

 
 

 (β) Είναι φανερή
     έλλειψη οπλισµού
     κρίνεται µια
     µένη υδρορροή

 

Σχ. 3 ∆ιατµητική αστοχία τοιχώµατος

         πολυώροφης οικοδοµής   

         (Σεισµός Αθήνας 1999) 

 

∆ράσεις˝ 

διατοµή του τοιχώµατος 

τοίχωµα βρίσκεται 

σεισµικής εναλλασσόµενης, 

ρηγµάτωσης µορφής Χ. Η 

τοιχωµάτων από σεισµό. Στο 

πολυώροφης κατασκευής. 

υπογείου και υπέστη έντονη 

κοντό τοίχωµα).  

χαρακτηριστική µορφή Χ της δι-

νης σεισµικής τέ-

ώροφης οικοδοµής 

πλινθοδοµή που 

πλαίσιο από ωπλισµένο 

 

Είναι φανερή η µεγάλη   
έλλειψη οπλισµού. ∆ια- 
κρίνεται µια ενσωµατω- 

υδρορροή. 

τοιχώµατος στο ισόγειο  
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(α) Τοίχωµα στη περίµετρο υπερυψωµένο

 

Σχ. 4 Βάση τοιχώµατος πολυώροφης

τρικό τοίχωµα του υπογείου

µήκους σε συνδυασµό

κάλεσε έντονη ψαθυρή

 
 

Σχ. 5 Χαρακτηριστική ρηγµάτωση
οικοδοµής τύπου  πυ
στο τοίχωµα υπέστη επίσης

 

Από τη µορφή τους και

στοιχεία ή συστήµατα τα τοιχώµατα

• Μεµονωµένα,  συµπαγή

• Συζευγµένα (σχ. 7) 

• Απολήγοντα κάτω σε υποστυλώµατα

• Συνεργαζόµενα µε πλαίσια

 ΩΣ για Σεισµικές δράσεις 

 

υπερυψωµένου υπογείου  

 

(β) Η όψη του τοιχώµατος

     εσωτερικό χώρο του

     ("Κοντό τοίχωµα

 

    (Σεισµός Αιγίου

τοιχώµατος πολυώροφης κατασκευής. Το τοίχωµα εδράζεται

του υπογείου. Η έντονη διάτµηση λόγω του µικρού

συνδυασµό µε τον µη επαρκή για τη σεισµική διέγερση

ψαθυρή διατµητική αστοχία µε ρήγµατα µορφής Χ.

ρηγµάτωση µορφής Χ σε τοίχωµα στο ισόγειο
πυλωτής (Σεισµός Καλαµάτας Σεπτ. 1986). Η τοιχοποιία

υπέστη επίσης έντονη αστοχία µε ρήγµατα µορφής Χ

τους και τον τρόπο λειτουργίας ή συνεργασίας 

συστήµατα τα τοιχώµατα διακρίνονται σε : 

παγή ή µε ανοίγµατα (σχ. 6) 

κάτω σε υποστυλώµατα (σχ. 8 και σχ. 10) 

µε πλαίσια (σχ. 9) 
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τοιχώµατος από τον 

χώρο του υπογείου 

τοίχωµα")   

Αιγίου 1995) 

εδράζεται στο περιµε-

µικρού διατµητικού 

γερση οπλισµό προ-

.  

 
ισόγειο πολυώροφης 
Η τοιχοποιία δίπλα 

µορφής Χ. 

συνεργασίας τους µε άλλα 
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Σχ. 6 Μεµονωµένα τοιχώµατα
 

Σχ. 7  Συζευγµένα  
           τοιχώµατα 

 Σχ. 

          
          
          

      
  

 

 

 Ακόµη, από τη µορφή

ορθογωνικά, ορθογωνικά

νιακά και σε λεπτότοιχες

µετρίας. 

˝Σχεδιασµός Κατασκευών από ΩΣ και Σεισµικές ∆ράσεις

τοιχώµατα συµπαγή ή µε ανοίγµατα 

 

Σχ. 8 Τοιχώµατα απολήγον- 
          τα σε υποστυλώµατα 
          (απαγορεύεται πλέον  
             από τον EC8 - 2004) 

 

Σχ. 9 Τοίχωµα συνεργαζόµενο
          µε πλαίσι
          (δυαδικό
 
 
 

 

 

 

 
Σχ. 10 Συζευγµένα τοιχώµατα απολήγοντα

λώµατα. Κατά το σεισµό υπέστησαν

αρροή) τα υποστυλώµατα που στηρίζουν

χώµατα (Σεισµός Αιγίου 1995). 

τη µορφή της διατοµής τα τοιχώµατα διακρίνονται

ορθογωνικά που καταλήγουν στα άκρα σε υποστυλώµατα

λεπτότοιχες διατοµές κλειστές ή ανοικτές, µε ή χωρίς

∆ράσεις˝ 

 

 
Τοίχωµα συνεργαζόµενο 

πλαίσιο 
δυαδικό σύστηµα) 

απολήγοντα σε υποστυ-

υπέστησαν βλάβες (δι-

που στηρίζουν τα τοι-

τοιχώµατα διακρίνονται σε 

υποστυλώµατα, σε γω-

χωρίς άξονα συµ-
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2. Ορισμοί (EC2 & EC8) 

 

 Σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες (EC2 και EC8) τοίχωµα θεωρείται ένα 

κατακόρυφο στοιχείο από ωπλισµένο σκυρόδεµα που φέρει άλλα στοιχεία και 

έχει επιµήκη διατοµή µε λόγο µήκους (ℓw) προς πάχος (bw) µεγαλύτερο του 4 

(δηλαδή ℓw/bw>4). Τα στοιχεία αυτά σχεδιάζονται µε βάση τις διατάξεις 

σχεδιασµού των τοιχωµάτων.  

 

 Περαιτέρω µε βάση τη γεωµετρία τους η οποία καθορίζει σε µεγάλο 

βαθµό και την αναµενόµενη σεισµική συµπεριφορά τους τα τοιχώµατα κατατάσ-

σονται από τον EC8 σε δύο κατηγορίες: 
 

 (α) Πλάστιµα τοιχώµατα  
 

 Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα συνήθη τοιχώµατα από ωπλισµένο 

σκυρόδεµα τα οποία είναι πακτωµένα στη βάση ώστε να αποτρέπεται έτσι η σχε-

τική στροφή της βάσης τους και συµπεριφέρονται έτσι ως καµπτικοί πρόβολοι. 

Επί πλέον αυτά είναι σχεδιασµένα µε ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις έτσι 

ώστε να απορροφάται ενέργεια µε τη δηµιουργία µιας ζώνης καµπτικής 

πλαστικής άρθρωσης µόλις πάνω από τη βάση τους. Η περιοχή αυτή 

προβλέπεται να είναι απηλαγµένη από ανοίγµατα ή µεγάλες οπές. Τα πλάστιµα 

τοιχώµατα προβλέπονται στις κατασκευές µέσης κατηγορίας πλαστιµότητας 

(DCM) και στις κατασκευές υψηλής κατηγορίας πλαστιµότητας (DCH). Ειδικές 

κατασκευαστικές διατάξεις υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. 
 

(β) Μεγάλα ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα 
 

 Σε αυτή τη κατηγορία κατατάσσονται τοιχώµατα των οποίων η µια 

οριζόντια διάσταση (ℓw), δηλαδή η µία διάσταση της διατοµής, είναι µεγάλη 

τουλάχιστον 4 µέτρα ή τα δύο τρίτα του ύψους του τοιχώµατος (hw), όποιο από 

τα δύο είναι µικρότερο. ∆ηλαδή ισχύει:  




≥
w3

2w
h

m4
minℓ                                       (1) 

Τα µεγάλα ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα αναµένεται να αναπτύξουν περιορι-

σµένη ρηγµάτωση και περιορισµένη µετελαστική συµπεριφορά (πλαστιµότητα) 

υπό τη σεισµική κατάσταση σχεδιασµού. Τα στοιχεία αυτά αφενός λόγω των 

διαστάσεων τους και αφετέρου επειδή δεν είναι δυνατόν να είναι πλήρως πακτω-

µένα στη βάση τους θεωρείται ότι δεν µπορεί να σχεδιασθούν αποτελεσµατικά 

για απελευθέρωση ενέργειας µέσω πλαστικής αρθρώσεως στη βάση (EC8). 
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 Τα µεγάλα ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα προβλέπονται µόνο στις κατα-

σκευές µέσης κατηγορίας πλαστιµότητας (DCM) και υπάρχουν ειδικές κατα-

σκευαστικές διατάξεις όπλισης για αυτά. Σε προηγούµενες εκδόσεις του Ευρω-

κώδικα 8 προεβλέπετο και ο σχεδιασµός κατασκευών χαµηλής κατηγορίας 

πλαστιµότητας (DCL) στις οποίες επίσης γινόταν δεκτή η χρήση των µεγάλων 

ελαφρά οπλισµένων τοιχωµάτων.  

 

 Στη τελική έκδοση του Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ 1998-1:2004) δεν 

περιλαµβάνονται κατασκευές χαµηλής κατηγορίας πλαστιµότητας (DCL) ενώ 

ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα προβλέπονται µόνο στις κατασκευές µέσης κατη-

γορίας πλαστιµότητας (DCM). 

 

3. Ελάχιστο πάχος κορµού τοιχωµάτων 

Για το πάχος των τοιχωµάτων ισχύει ο 

εξής γεωµετρικός περιορισµός (σχ. 11): 
 

 




≥
20h

m15.0
maxb

s

0w                            (2) 

όπου  

bw0  το ελάχιστο πλάτος του κορµού 

hs    το καθαρό ύψος ορόφου  
 

Το ελάχιστο πάχος (ή πλάτος) του 

κορµού ισχύει για  

(α) τα πλάστιµα και τα µεγάλα  

ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα των  

κατασκευών DCM και 

(β) τα πλάστιµα τοιχώµατα των 

κατασκευών DCH 
 

Άρα ο παραπάνω περιορισµός για το πλάτος κορµού ισχύει για όλες τις πε-

ριπτώσεις των τοιχωµάτων που προβλέπονται από τον Ευρωκώδικα 8. 
 

  

 

Σχ. 11  Γεωµετρικοί περιορισµοί 

hs 

bw0 

bw0 ελάχιστο πάχος bw0 





≥
20h

m15.0
maxb

s

0w
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4. Αξονικό φορτίο νd τοιχωμάτων 

 

Κατά τον Ευρωκώδικα 8 υπάρχει περιορισµός για το ανηγµένο αξονικό φορτίο 

νd των τοιχωµάτων. Ειδικώτερα πρέπει: 

- Για κατασκευές µέσης κατηγορίας πλαστιµότητας (DCM) : νd ≤ 0.40  (3α) 

- Για κατασκευές υψηλής κατηγορίας πλαστιµότητας (DCΗ): νd ≤ 0.35  (3β) 
 

Παρατήρηση 

 Για τη διαµόρφωση τοιχώµατος µε την ελάχιστη δυνατή επιφάνεια 

διατοµής και ιδιαίτερα όταν το τοίχωµα έχει ορθογωνική διατοµή (οπότε 

Αc=ℓwbw0) χρησιµοποιούµε κατ' αρχήν την σχέση (2) για να εκτιµήσουµε το µι-

κρότερο αποδεκτό πάχος κορµού bw0 και κατόπιν µε βάση τις σχέσεις (3α) ή (3β) 

υπολογίζουµε την άλλη διάσταση της διατοµής ως εξής: 
 

DCM : νd=Nd/(Acfcd) ≤ 0.40 → Ac ≥ Nd/(0.40fcd) → ℓw ≥ Nd/(0.40 fcd bw0) 
 

DCH : νd=Nd/(Acfcd) ≤ 0.35 → Ac ≥ Nd/(0.35fcd) → ℓw ≥ Nd/(0.35 fcd bw0) 

 
 

5. Κρίσιµη περιοχή για τα πλάστιµα τοιχώµατα 

 

 Είναι γνωστό ότι κατά τη σεισµική διέγερση οι µέγιστες τιµές των µεγε-

θών εντάσεως αναπτύσσονται στα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία του κατωτέρου 

ορόφου και είναι προφανές ότι αστοχία κατακορύφου στοιχείου του κατωτέρου 

ορόφου, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µερική ή ολική κατάρρευση. Επί πλέον 

πρέπει να τονισθεί ότι από τον ορισµό τους τα πλάστιµα τοιχώµατα λειτουργούν 

ως καµπτικοί πρόβολοι και πρέπει να σχεδιασθούν έτσι ώστε να µπορούν να 

απορροφούν ενέργεια µε τη δηµιουργία µιας καµπτικής πλαστικής άρθρωσης 

µόλις πάνω από τη βάση τους.  

 

 Για τους παραπάνω λόγους ένα τµήµα του τοιχώµατος πάνω από τη βάση 

του θεωρείται κρίσιµη περιοχή και προβλέπονται ειδικές αυστηρότερες διατάξεις 

διαµόρφωσης και όπλισης για το τµήµα αυτό σε σχέση µε το υπόλοιπο στοιχείο. 

Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 8 ως κρίσιµη περιοχή (σχ. 12) λαµβάνεται ένα 

τµήµα hcr του συνολικού ύψους του τοιχώµατος αµέσως πάνω από τη βάση του. 

Το ύψος hcr εκτιµάται από τη σχέση : 
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=
6h

maxh
w

w

cr

ℓ
             (4) 

όπου  hw  συνολικό ύψος από τη βάση του τοιχώµατος ως την κορυφή του.  
 

Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να ικανοποιείται και η σχέση 
 










≤

s

s

w

cr

h2

h

2

h

ℓ

                                                                              (5) 

 

 

 

 

 

            

       

Σχ. 12 Κρίσιµη περιοχή πλάστιµων τοιχωµάτων για κατασκευές DCM και DCH 

 

 

Παρατήρηση 

Ο καθορισµός της κρίσιµης περιοχής από τις παραπάνω σχέσεις (4) και (5) 

ισχύει για τα πλάστιµα τοιχώµατα σε κατασκευές µέσης και υψηλής κατηγορίας 

πλαστιµότητας (κατασκευές DCM και DCH). 

 
 

6. Ακραίες περιοχές τοιχωµάτων  
 

6.1. Ακραίες περιοχές πλάστιµων τοιχωµάτων 

 

Τα ακραία τµήµατα της διατοµής των πλάστιµων τοιχωµάτων θα πρέπει 

να διαµορφώνονται και να οπλίζονται ως υποστυλώµατα (ψευδοϋποστυλώµατα) 

που οπλίζονται µε βάση ειδικές διατάξεις όπλισης (σχ. 13α). Οι οπλισµοί αυτοί 

hcr 




=
6h

max
w

wℓ

 

hw 

Άκαμπτη βάση τοιχώματος 

για   n ≤ 6 ορόφους 

  για   n ≥ 7 ορόφους 
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εξαρτώνται (α) από τη κατηγορία πλαστιµότητας της κατασκευής (DCM ή 

DCH) και (β) από τη θέση της ακραίας περιοχής, δηλαδή εάν βρίσκεται στη 

κρίσιµη περιοχή του τοιχώµατος ή σε ανώτερο όροφο.  

 

Το κάθε ένα από αυτά τα δύο ακραία τµήµατα έχει µήκος ℓc και πλάτος 

bw . Το ελάχιστο µήκος των ακραίων περιοχών εκτιµάται από τη σχέση: 
 





≥
w

w

c
b50.1

15.0
max

ℓ
ℓ                               (6) 

 

 

σε κάθε όµως περίπτωση το τµήµα bw θα πρέπει ικανοποιεί και τις συνθήκες: 
 

- Εάν 




≤
w

w

c
b2

20.0
max

ℓ
ℓ  τότε πρέπει  





≥
15h

m20.0
maxb

s

w  

 

- Εάν 




>
w

w

c
b2

20.0
max

ℓ
ℓ  τότε πρέπει  





≥
10h

m20.0
maxb

s

w  

 

όπου   

ℓw  , bw  το µήκος και το πλάτος του τοιχώµατος, αντίστοιχα 

hs  το καθαρό ύψος ορόφου 
 

 

 

Σχ. 13 ∆ιαµόρφωση ακραίων περιοχών πλάστιµου τοιχώµατος (DCM και DCH) 

 

  

bw 

bw 

ℓc 

bw0 

ℓc α.  Τοίχωμα ορθογωνικής διατομής 

β.  Τοίχωμα με διαπλατισμένα  άκρα διαμορφωμένα ως υποστυλώματα 

w 
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6.2. Ακραίες περιοχές µεγάλων ελαφρά οπλισµένων τοιχωµάτων 

 

 Οι κατακόρυφες ράβδοι που υπολογίζεται ότι απαιτούνται από τον έλεγχο 

κάµψης µε ορθή δύναµη συγκεντρώνονται σε ακραίες περιοχές των µεγάλων 

ελαφρά οπλισµένων τοιχωµάτων που έχουν πλάτος ίσο µε το πλάτος του 

τοιχώµατος και µήκος ℓc που ορίζεται από τη σχέση: 
 





σ
≥

cdcmw

w

c
fb3

b
maxℓ  (7) 

 

όπου  bw  το πλάτος του τοιχώµατος  

 σcm η µέση τιµή τάσης του σκυροδέµατος στη θλιβόµενη ζώνη στην οριακή  

  κατάσταση αστοχίας από κάµψη µε αξονική δύναµη 
 

 

 

7. Περιορισµοί οπλισµού τοιχωµάτων 
 

7.1. Γενικές διατάξεις 
 

Οι γενικές διατάξεις ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις των τοιχωµάτων. 
 

Κατακόρυφος οπλισµός  (EC2-§9.6.2) 
 

Ο κατακόρυφος οπλισµός θα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ του ελαχίστου Αs,vmin 

και του µεγίστου Αs,vmax όπου: 
 

Αs,vmin = 0.002Αc (µπορεί να τίθεται µισός σε κάθε παρειά) 
 

Αs,vmax = 0.040Ac  
 

Η απόσταση µεταξύ δύο κατακορύφων ράβδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

min(3bw ή 3bw0 , 400mm) 
 

Οριζόντιος οπλισµός  (EC2-§9.6.3)  
 

Η συνολική ποσότητα του οριζόντιου οπλισµού (άθροισµα των οπλισµών των 

δύο παρειών) έχει ως ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή την Αs,hmin όπου 
 





=
sv

c

minh,s
A25.0

A001.0
maxA           

 

Η απόσταση µεταξύ δύο οριζοντίων ράβδων δεν πρέπει να υπερβαίνει 400mm 
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7.2. ∆ιαµήκης οπλισµός ακραίων περιοχών 

 

 Πέραν των απαιτήσεων των γενικών διατάξεων της προηγούµενης παρα-

γράφου 7.1 που προέρχονται από τον EC2 για τον διαµήκη οπλισµό των ακραί-

ων περιοχών των τοιχωµάτων θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω περι-

ορισµοί (EC8). 
 

7.2.1. Πλάστιµα τοιχώµατα 
 

 Οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι περιορισµοί µεγίστου διαµήκους οπλισµού 

των ακραίων περιοχών των πλάστιµων τοιχωµάτων είναι οι ίδιες για κατασκευές 

µέσης και υψηλής κατηγορίας πλαστιµότητας (DCM και DCH) και εξαρτώνται 

από τον όροφο. Ειδικώτερα: 
 

 (α) Κρίσιµη περιοχή 
 

Οι περιορισµοί των οπλισµών των ακραίων περιοχών, όταν ο όροφος στον 

οποίον ανήκουν βρίσκεται µέσα στη κρίσιµη περιοχή του τοιχώµατος, είναι  

- Ελάχιστος διαµήκης οπλισµός   %5.0
b

A

wc

s
min ≥=ρ

ℓ
   (EC8-§5.4.3.4.2(8)) (8α) 

- Μέγιστος επιτρεπτός οπλισµός  ρmax = 4%   (EC2-§9.6.2) (8β) 
 

 

 (β) Μη κρίσιµη περιοχή 
 

Οι περιορισµοί των οπλισµών όταν οι ακραίες περιοχές ανήκουν σε όροφο ο 

οποίος βρίσκεται σε µη κρίσιµη περιοχή του τοιχώµατος είναι  

- Ελάχιστος διαµήκης οπλισµός   %2.0
b

A

wc

s
min ≥=ρ

ℓ
   (EC2-§9.6.2) (9) 

  αν η θλιβόµενη παραµόρφωση του σκυροδέµατος  εc > 2‰  τότε  ρmin = 0.5%. 
 

- ∆εν υπάρχει ιδιαίτερος περιορισµός µεγίστου οπλισµού. Ισχύουν οι γενικές 

διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 7.1 (από EC2). 
 
 

7.2.2. Μεγάλα ελαφρά ωπλισµένα τοιχώµατα 
 

(α) ∆ιάµετρος κατακορύφων ράβδων (EC8-§5.4.3.5.3(2)) 

- Στο χαµηλότερο όροφο  και σε κάθε όροφο που το µήκος ℓw του τοιχώµατος 

µειώνεται περισσότερο από hs/3 όπου hs το ύψος του ορόφου, ισχύει ότι η διάµε-

τρος των κατακορύφων ράβδων θα πρέπει να είναι  dbL ≥ 12mm. 

- Στους υπολοίπους ορόφους η διάµετρος των κατακορύφων ράβδων θα πρέπει 

να είναι  dbL ≥ 10mm 
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(β) Συνδετήρες (EC8-§5.4.3.5.3(1)) 

Σε όλους τους ορόφους οι διαµήκεις οπλισµοί προβλέπεται να περιβάλλονται µε 

κλειστούς ή και µονοσκελείς συνδετήρες: 

- µε διάµετρο 




≥
3d

mm6
maxd

bL

bw        και  

- σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερη από min(100mm , 8dbL). 
   

 

7.3. Οπλισµός κορµού 

 

 Πέραν των απαιτήσεων των γενικών διατάξεων της παραγράφου 7.1 που 

προέρχονται από τον EC2:  
 

- Για τα πλάστιµα τοιχώµατα θα πρέπει επί πλέον να ικανοποιούνται και οι 

παρακάτω αναφερόµενες ελάχιστες απαιτήσεις και οι περιορισµοί µεγίστου 

οπλισµού του κορµού που εξαρτώνται από την κατηγορία πλαστιµότητας της 

κατασκευής (EC8).  
 

- Για τα µεγάλα ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα δεν υπάρχουν άλλες ειδικώτερες 

απαιτήσεις. 
  

Οπλισµός κορµού των πλάστιµων τοιχωµάτων 
 

(a) Κατασκευές µέσης κατηγορίας πλαστιµότητας (DCM) 
 

 

- Οριζόντιος οπλισµός  (EC2-§9.6.3) 
  

 • Ελάχιστος οπλισµός  




ρ
=ρ

v

min,h
25.0

 ‰1
max      (10α) 

 

 • Μέγιστη απόσταση µεταξύ των οριζοντίων ράβδων   sh ≤ 400 mm (10β) 
 

 

- Κατακόρυφος οπλισµός  (EC2-§9.6.2) 
  

 • Ελάχιστος οπλισµός  ρv,min = 2 ‰ (11α) 

 • Μέγιστος επιτρεπόµενος οπλισµός  ρv,max = 4 % (11β) 

 • Μέγιστη απόσταση µεταξύ των κατακορύφων ράβδων    
  

 




=
0w

max,v
b3

mm400
mins     (11γ) 
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(β) Κατασκευές υψηλής κατηγορίας πλαστιµότητας (DCΗ) 
 

- Οριζόντιος οπλισµός  (EC2-§9.6.3 και EC8-§5.5.3.4.5 (13)P &(15)) 
  

 • Ελάχιστος οπλισµός  ρh,min = 2 ‰ (12α) 
   

 • Ελάχιστη και µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή διαµέτρου οριζοντίου οπλισµού 
  

  8 mm ≤ dbh ≤ (bw0/8)    (12β) 
   

 • Μέγιστη απόσταση µεταξύ των οριζοντίων ράβδων    
   

 




=
bh

max,h
d25

mm250
mins     (12γ) 

 

- Κατακόρυφος οπλισµός  (EC2-§9.6.2 και EC8-§5.5.3.4.5 (13)P &(15)) 
  

 • Ελάχιστος οπλισµός  ρv,min = 2 ‰ (13α) 
   

 • Μέγιστος επιτρεπόµενος οπλισµός  ρv,max = 4 % (13β) 
   

 • Ελάχιστη και µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή διαµέτρου κατακορύφου οπλισµού 
   

  8 mm ≤ dbv ≤ (bw0/8) (13γ) 
   

 • Μέγιστη απόσταση µεταξύ των κατακορύφων ράβδων    
   

 




=
bv

max,v
d25

mm250
mins  (13δ) 

 

7.4. Οπλισµός περίσφιξης ακραίων περιοχών  

 

 Πέραν των απαιτήσεων των γενικών διατάξεων της παραγράφου 7.1 που 

προέρχονται από τον EC2 :  

- Για τα πλάστιµα τοιχώµατα θα πρέπει επί πλέον να ικανοποιούνται και οι 

παρακάτω αναφερόµενες απαιτήσεις και οι περιορισµοί για την εξασφάλιση της 

απαιτούµενης περίσφιξης των ακραίων περιοχών των τοιχωµάτων (EC8).  

- Για τα µεγάλα ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα δεν υπάρχουν άλλες ειδικώτερες 

απαιτήσεις 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις οπλισµού περίσφιξης των ακραίων περιοχών των 

πλάστιµων τοιχωµάτων εξαρτώνται:  

(α) από τη θέση του ορόφου δηλαδή αν αυτός είναι εντός ή εκτός της κρισίµου 

περιοχής του τοιχώµατος αλλά και από  

(β) την κατηγορία πλαστιµότητας της κατασκευής.  
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7.4.1. Κρίσιµη περιοχή  (EC8-§5.4.3.4.2(4)) 
  

Όταν οι ακραίες περιοχές βρίσκονται µέσα στη κρίσιµη περιοχή του τοιχώµατος 

πρέπει να τοποθετηθούν κλειστοί συνδετήρες στις ακραίες περιοχές των 

τοιχωµάτων, έτσι ώστε το µηχανικό ογκοµετρικό ποσοστό σχεδιασµού των 

συνδετήρων αυτών, ωwd , να ικανοποιεί την σχέση: 
 

( ) ( ) 035.0bbv30 ocd,syvdwd −εω+µ≥ωα ϕ                                                          (14) 
 

όπου 
 

α  ο συντελεστής απόδοσης της περίσφιξης όπως αναλύεται στη παράγραφο 4.4.4. του 
κεφαλαίου 11 "Υποστυλώµατα" 

 

µφ  η απαιτούµενη τιµή του συντελεστή πλαστιµότητας καµπυλοτήτων, δίδεται από τις  
  σχέσεις : 

  1q2 o −′=µϕ    εάν  Τ1 ≥ Τc      και 

  ( ) 1co TT1q21 −′+=µϕ   εάν Τ1 < Τc      

  και   oq′   είναι ίσο µε το γινόµενο του qo επί τη µέγιστη τιµή του λόγου ΜEd/MRd  

      δηλαδή     
Rd

Ed
oo

M

M
maxqq ⋅=′  (15) 

    qo  η βασική τιµή του συντελεστή συµπεριφοράς 

    Τ1  η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου 

    Τc  η µεγαλύτερη περίοδος στο ανώτατο σηµείο της περιοχής σταθερής  

      επιτάχυνσης του φάσµατος 

vd  η ανηγµένη αξονική δύναµη, δίδεται από τη σχέση )fA(Nv cdcEdd =   

Αc  εµβαδόν ολόκληρης της διατοµής σκυροδέµατος 

NΕd η τιµή σχεδιασµού του θλιπτικού φορτίου κατά τη σεισµική δράση σχεδιασµού  

ωv  το µηχανικό ποσοστό του κατακορύφου οπλισµού του κορµού ανηγµένο σε όλη τη δια-

τοµή  ωv = ρvfyd/fcd  

εsy,d η τιµή σχεδιασµού της ανηγµένης εφελκυστικής παραµόρφωσης διαρροής του χάλυβα  

bc  η διάσταση της διατοµής κάθετα προς την οριζόντια διεύθυνση προς την οποία 

υπολογίζεται η τιµή του µφ που λαµβάνεται υπόψη 

bo  η αντίστοιχη της bc διάσταση του υπό περίσφιξη πυρήνα (έως τον άξονα των συνδετή-

ρων) 

   

  Η σχέση (14) ισχύει για τοιχώµατα µε ορθογωνικές διατοµές και υπό 

προϋποθέσεις µπορεί να εφαρµοσθεί σε διατοµές µε εξογκωµένα άκρα (ακραίες 

περιοχές). Η σχέση (14) εφαρµόζεται για τις ακραίες περιοχές στη κρίσιµη 

περιοχή των πλάστιµων τοιχωµάτων σε κατασκευές µέσης και υψηλής κατηγο-

ρίας πλαστιµότητας (DCM και DCH). 
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  Επί πλέον των παραπάνω και ανάλογα µε τη κατηγορία πλαστιµότητας 

στην οποία ανήκει η κατασκευή πρέπει για τους οπλισµούς περίσφιξης (συνδε-

τήρες) να ικανοποιούνται και οι παρακάτω περιορισµοί. 
 

Επί πλέον περιορισµοί : 
  

• Στις κατασκευές µέσης κατηγορίας πλαστιµότητας (DCM) 
  

-  Η ελάχιστη επιτρεπτή τιµή για το µηχανικό ογκοµετρικό ποσοστό του οπλι-

σµού στις ακραίες περιοχές τοιχωµάτων είναι  ωwd = 0.08 

 - Μέγιστη επιτρεπόµενη απόσταση συνδετήρων  








=

min,bL

o

max

d8

mm175

2b

mins  (16) 

   

  όπου  dbL,min  η µικρότερη διάµετρος των διαµήκων ράβδων 

    bο    η µικρότερη πλευρά του πυρήνα σκυροδέµατος της ακραίας περιοχής έως τον  

        άξονα των συνδετήρων (πυρήνας υπό περίσφιξη) 
  

• Στις κατασκευές υψηλής κατηγορία πλαστιµότητας (DCΗ) 
  

-  Η ελάχιστη επιτρεπτή τιµή για το µηχανικό ποσοστό του κατακορύφου  

 οπλισµού στις ακραίες περιοχές τοιχωµάτων είναι    ωwd = 0.12 . 
  

-  Ελάχιστη τιµή διαµέτρου συνδετήρων 
 

 
( )





>
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- Μέγιστη επιτρεπόµενη απόσταση συνδετήρων    
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  όπου  dbL,min  η µικρότερη διάµετρος των διαµήκων ράβδων 

    bο    η µικρότερη πλευρά του πυρήνα σκυροδέµατος της ακραίας περιοχής έως τον  

        άξονα των συνδετήρων (πυρήνας υπό περίσφιξη) 
  

-  Για τον όροφο άνω της κρίσιµης περιοχής 

Στον όροφο ακριβώς άνω της κρίσιµης περιοχής στις κατασκευές υψηλής 

κατηγορίας πλαστιµότητας (DCΗ) θα πρέπει στις ακραίες περιοχές των πλά-

στιµων τοιχωµάτων να επιβάλλεται περίσφιξη δηλαδή να εφαρµόζεται η 

σχέση (14). Σε αυτή όµως τη περίπτωση επιτρέπεται το γινόµενο 
wd

ω⋅α  να 

είναι µειωµένο κατά 50% . 



 

518           Χρ. Καραγιάννης    ˝Σχεδιασµός Κατασκευών από ΩΣ και Σεισµικές ∆ράσεις˝ 

 

 

 

7.4.2. Μη κρίσιµη περιοχή 
  

   Στις ακραίες περιοχές που βρίσκονται εκτός της κρίσιµης περιοχής του 

τοιχώµατος επιβάλλεται για κατασκευές µέσης και υψηλής κατηγορίας 

πλαστιµότητας (DCM και DCH) µόνον ο περιορισµός  

• Ελάχιστος οπλισµός  ρv,min = 0.5 %  (18) 

 

 Επίσης υπενθυµίζεται (αναφέρεται και στη προηγούµενη παράγραφο 

7.4.1.) ότι στον όροφο ακριβώς άνω της κρίσιµης περιοχής και µόνον στις κα-

τασκευές υψηλής κατηγορία πλαστιµότητας (DCΗ) θα πρέπει στις ακραίες πε-

ριοχές των πλάστιµων τοιχωµάτων να επιβάλλεται περίσφιξη δηλαδή να εφαρ-

µόζεται η σχέση (14). Επιτρέπεται όµως το γινόµενο 
wd

ω⋅α  να είναι µειωµένο 

κατά 50% . 

 
 

 

8. Μεγέθη σχεδιασµού πλάστιµων τοιχωµάτων  

 (Περιβάλλουσες σχεδιασµού) 
 

8.1. Περιβάλλουσα σχεδιασµού ροπών κάµψεως 

 

  Η ροπή σχεδιασµού σε κάθε όροφο ενός πλάστιµου τοιχώµατος 

προκύπτει από την ανάλυση του δοµικού συστήµατος για σεισµικές δράσεις. 

Υπάρχουν όµως δύο εγγενή προβλήµατα στο προσδιορισµό και τη χρήση των 

ροπών κάµψεως που υπολογίζονται από την ανάλυση του δοµικού συστήµατος. 

Αυτά είναι: 
  

(α) Κατά την πραγµατοποίηση του σεισµού σχεδιασµού προβλέπεται από τον 

σχεδιασµό η δηµιουργία στη βάση του τοιχώµατος πλαστικής άρθρωσης ενώ 

στους υπολοίπους ορόφους το τοίχωµα θα πρέπει να παραµένει στην ελαστική 

περιοχή. Μετά την δηµιουργία της πλαστικής άρθρωσης οι ροπές κάµψεως στο 

τοίχωµα δεν διαφοροποιούνται κατά την ανάλυση. Στη πραγµατικότητα όµως 

λόγω της κράτυνσης του χάλυβα, που δεν λαµβάνεται συνήθως υπόψη στην 

ανάλυση, αλλά και της µη προβλέψιµης έκτασης της περιοχής της πλαστικής 

άρθρωσης, οι υπολογιζόµενες ροπές κάµψεως καθώς και η καθ' ύψος κατανοµή 

τους στους ορόφους δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές οι οποίες ενδέχεται 

να λαµβάνουν σε ορισµένα σηµεία µεγαλύτερες τιµές. 
  


